
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Oficio. N° 025/2020-SMS 

São João de Pirabas - PA, 05 maio de 2020. 

DA: Secretaria Municipal de Saúde 

PARA: Amanda Oliveira e Silva 

Venho através do presente, solicitar a vossa excelência que seja 
providenciado em caráter emergencial o devido processo administrativo, para 
AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRUPO GERADOR rRIFÁsIcO PARA ATENDER O 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARÁ. Conforme especificação técnica condida no 
termo de referência. 

Por força da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 50 de 21 de fevereiro 
de 2002, os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) devem possuir um 
sistema de alimentação de emergência capaz de fornecer energia elétrica no caso 
de interrupções por parte da companhia de distribuição ou quedas superiores a 10% 
do valor nominal, por um tempo superior a 3s. 

Desta forma, a contratação do objeto acima, busca prover maior garantia do 
suprimento de energia elétrica a cargas essenciais e, assim, maior confiabilidade à 
operação deste Hospital no cumprimento da sua função social. 

Atenciosamente, 

/ 
.. 	cíeS 

MitruP 	cra\ .e SaC 
Sece 
Decreto ri 

MURILO MONTEIRO DE SÁ 
Secretário Municipal de Saúde do Acará 

End. Av. Gov. Fernando Guilhon, s/n - Centro - CEP: 68690-000. Fone/Fax (91) 3732-1491 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

- DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo à AQUISIÇÃO DE 01(UM) 

GRUPO GERADOR TRIFÁSICO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ACARÁ, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência. 

2 - DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

Faz-se necessária a aquisição do Grupo Gerador de energia devido a 
repentinas quedas de energia elétrica na região onde se localiza o hospital Municipal 
de Acará. A indispensabilidade da aquisição desse objeto é notória, pois sua 
utilidade é de extrema importância para a continuidade dos serviços ofertados. A 
título exemplar, em uma eventual pane elétrica, a ausência de um gerador em 
plenas condições desmobilizaria todo um prédio e seus respectivos equipamentos. 
Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável 
relevância, não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo direito, mas 
também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo quanto a 
assegurar a incolumidade dos usuários do sistema bem como a plenitude dos 
serviços prestados ao cidadão. 

Como é sabido, os serviços relacionados à saúde pública possuem 
incontestável relevância, não apenas por tratar-se do maior bem tutelado pelo 
direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer, sobretudo 
quando à aquisição de um gerador, de maneira a assegurar a incolumidade dos 
usuários do sistema bem como a plenitude dos serviços prestados ao cidadão. 

3 	- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar 
n° 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao 

assunto. 

- DO QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
01 Grupo Motor Gerador Trifásico: 

-Marca: Gerapower (Motor a diesel, Alternador). 
-Alternador: 
-Potência máxima: 55 kVA 
- Voltagem: trifásica 
-tensão Nominal: 220/127V 
-Frequência: 60Hz 
-Modelo: WTS- 45-4 
-Classe: de isolação: H 
- Regulagem de tensão: Eletrônica 
-Motor Diesel: 
- Modelo TH4102ZDI 
- Sistema de Refrigeração: Á água 
- Velocidade: 1 800RPM 
-Quantidade de cilindro: 04 
- Aspiração: Turbo 
-Potencia: 72 CV 
- Consumo de Combustível: 7,2 L/h 
- Tipo de regulador de Velocidade: Mecânico. 
- Carenagem: 
- Tipo de Cabine: Fechada 
- Capacidade do tanque: 100 Litros 
-Autonomia 
-Pressão Acústica 
-Bocal para abastecimento interno e indicador d nível. 
-Tanque de polietileno inteiriço removível através de tampa traseira 
da base. 
- Comando e QTA incorporado à carenagem- atende Norma NR-10 
- Isolamento térmico do escapamento (manta fibra cerâmica) 
-Fecho em inox 
- Peso: 1.200 kg 

01 

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de 
compra/serviço expedido pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou 
entregues na sede do município; 
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 05 
dias. 
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5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, 
das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em 
questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos 
depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 
acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 
produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 
5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos e/ou serviços com a especificação. 

6 DO PAGA EN-r 
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos 
produtos/execução dos serviços. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 

da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
7.1- O Prazo de Viqência será de até 90(noventa) dias,  a partir de sua data e 
assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. 	A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele 

descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em 
nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 
8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente 
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da 
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa-
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
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comprovantes de pagamento e quitação. 
8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciá rias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela 
considerada inconveniente. 
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 
que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 
FGTS. 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.13. 	Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços; 

8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, 
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante. 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo 
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
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9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 

executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

11 	1 

4A1LTi1O' 	O ae SC1 
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MURILO MONTEIRO DE SÁ 

Secretário Municipal de Saúde do Acará 
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